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Reflektion över min screenram.

Vi hade ganska kort tid på oss att bestämma oss 
för vilka bilder vi skulle ha på vår nya tryckram. 

Instruktionerna om hur vi skulle göra med 
svart-vitt och gråskala var lite otydliga. Jag för-
stod inte riktigt vad som skulle komma att fung-
era eller inte. Det var mycket viktigt för mig att 
prova olika varianter av egna teckningar. Fina 
linjer och ytor med mycket mönster och färg. 

Mitt mål var att förstå så mycket som möjligt 
om hur spåren från tryckteckniken och alla ste-
gen, från tecknad bild, via photoshop kollage, vi-
dare till belysning av screenram, och tryck direkt 
på lera eller via potters tissue och dekaler påverkar 
det slutgiltiga intrycket. 

Jag vill ha denna erfarenhetsbank för att redan 
när jag tecknar kunna planera för den fortsatta 
processen.
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Under sensommaren, precis innan skolan börja-

de hade jag provat att jobba med teckningar på ett 
nytt sätt. En av baktankarna var att jag ville lära 
mig mer om photoshop men jag var också sugen 
på att teckna, göra kollage och så var jag starkt 
inspirerad av konstnären Lena Revenko som jag 
hittat på Pinterest. Arbetet som jag påbörjade då 
och som jag längtar efter att fortsätta har arbets-
namnet “mKo och mina ansikten”. Det handlar 
om identitet och arketyper som jag hittar inom 
Hinduismen.

Teckningarna jag utgick från var på format 
59*42 cm. Jag tycker mycket om att teckna med 
riktigt tunna tuschpennor och att kombinera det 
med akryltusch och pensel. När jag skalade ned 
bilderna i storlek hade jag ingen tanke på att lin-
jerna också skulle bli tunnare. Detta blev, kanske 
i kombination av att jag inte blötte alla delar av 
ramen tillräckligt fort när jag tvättade ramen, ett 
problem i en av bilderna som inte fungerade att 
trycka med. 



målad med tu-
sch 59*42 cm
scannad, 
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mKo och mina   kära kor.

Den bild som kom att fungera bäst och som 
jag fortfarande inte har tröttnat på att job-
ba med kallar jag mKo och mina kära kor. 
Här valde jag att använda kollaget för att 
sedan göra om till gråskala och rastrera.

rastrerat uti-
från instruk-
tioner - Nej så 
vill jag inte 
ha det

jag provar detta 
istället



kollage i 
photoshop
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Erfarenheter:

Jag tycker om att trycka i lager på lager. Jag 
vill gärna ha mycket färger och många mönster. 
mKo och mina kära kor fungerar bra som den är. 
Jag tycker om resultatet jag får, både på kakel och 
på bruksföremål. För att kunna jobba i flera färger 

med tryck på lera  behöver man tänka annorlunda 
än om man bara trycker flerfärg på dekaler eller 
tyg. På vad skall man trycka, lera, skröjat, gla-
serat. Hur mycket krympning har man i de olika 
stegen. Vilken form har det man skall trycka på. 

Om man måste gå 
via papper för att få 
över formen till före-
målet måste man tän-
ka på att spegelvända 
bilden. Hur samverkar 
olika bränningar och 
färger. 

En annan lite mer 
praktisk erfarenhet 
är att för keramik är 
det smidigare att ha 
fler lite mindre ramar 
än en stor ram med 
många bilder.






